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 2013 - 2000شمػاؿ إفريقيػػػا لمفترة 

 -جامعة محمد خيضر بسكرة -كليػد ي بيبػ: أ                                             
 -جامعة محمد خيضر بسكرة - : عبػد اهلل غػالـد                                        

 الممخص
يعتبر االستثمار األجنبي المباشر الدعامة كالركيزة األساسية لمدكؿ النامية ذات االقتصاد اليش، 

ف جراء األزمات االقتصادية كالمالية ذات الطبيعة كالتي تعاني مف تبعات كآثار سمبية كمزمنة م
الدكرية، فيك يعتبر مف مصادر التمكيؿ الميمة في ظؿ تداعيات األزمة ألنو ينشط االقتصاد 
كيساىـ في زيادة العمالة كيخفض مف نسبة المديكنية، كمف ىذا المنطمؽ كاف كال بد مف دكؿ 

ا مف تفعيؿ دكر االستثمار األجنبي  عف طريؽ شماؿ إفريقيا التي تعاني ىشاشة في اقتصادياتي
 إيجاد آليات تحفزه كتزيد فاعميتو في ظؿ التداعيات المزمنة لعزمة المالية. 

لذا جاء مكضكع ىذه الكرقة البحثية مقاربة نظرية لالزمة المالية بيف الماضي ك الحاضر ك في 
نمية ليمييا عرض انعكاسات األزمة نقطة ثانية تـ عرض دكر االستثمار األجنبي المباشر  في الت

عمى حجـ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في دكؿ شماؿ إفريقيا، ك في األخير خمصت 
 الكرقة لجممة مف االستنتاجات ك تقديـ بعض التكصيات.

  : أزمة مالية عالمية، استثمار أجنبي مباشر، تداعيات، دكؿ شماؿ إفريقيا.الكممات المفتاحية
Résumé: 

L'investissement étranger direct est le principale pilier des pays en développement dont 

l'économie est fragile, qui souffre des conséquences et des effets négatifs et chronique à 

la suite des crises économiques et financières sont de nature cyclique, il est l'une des 

sources de financement à la suite de la crise, car il stimule l'économie et  contribue à 

accroître l'emploi et réduire le ratio de la dette , dans ce sens, les pays d'Afrique du Nord 

qui souffrent de la fragilité des économies  devaient activer le rôle de l'investissement 

étranger en créant des mécanismes motivés et accroître son efficacité à la lumière des 

conséquences chroniques de la crise financière. 

Alors vint le sujet de cette approche  sur la théorie de la crise financière, entre le passé 

et le présent et dans le deuxième point a été le rôle de l'investissement étranger direct 

dans le développement puis les implications de la crise sur le volume des flux 

d'investissements directs étrangers dans les pays d'Afrique du Nord, pour terminer à un 

certain nombre de conclusions et certaines recommandations. 
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 المقدمة:
يحتؿ االستثمار األجنبي المباشر أىمية استثنائية في الدكؿ النامية التي تعاني مف تفاقـ      

أزماتيا المالية الشيء الذم زاد مف حدتو تقمص مصادر التمكيؿ المختمفة، في ظؿ تصاعد 
كعميو فإف مصادر  نية ك تضخـ التكاليؼ المرافقة القتراضيا مف العالـ الخارجيمؤشرات المديك 

التمكيؿ التي تبقى متاحة أماميا تنحصر في العمؿ عمى جمب كجذب االستثمار األجنبي 
 .المباشر مف جية ك تنشيط االستثمار المحمي ك السيطرة عميو مف جية أخرل

لدكؿ عمى جذب االستثمارات األجنبية مف خالؿ إزالة مف ىذا المنطمؽ اشتد التنافس بيف ا     
الحكاجز كالعراقيؿ التي تعيؽ طريقيا كمنحيا الحكافز كالضمانات التي تسيؿ قدكميا كدخكليا 

 إلى السكؽ المحمية.
عمى حجػـ  2008انعكاسػات األزمػة المالية العالميػة لسنػة كجاءت إشكالية البحث حكؿ:      

 رات األجنبيػة المباشػرة  في دكؿ شمػاؿ إفريقيا؟.تدفقػػات االستثمػا
 :أكال: األزمة المالية العالمية 

إف األزمات كالتقمبات كالنمك كالرككد ىي مف مرتكزات كمميزات النظاـ  االقتصادم      
الرأسمالي، التي يصعب التنبؤ بيا كال يمكف التخمص منيا، ككؿ ما نسعى إليو دائما ىك 

يا، فقد تعرضت الكاليات المتحدة األمريكية عبر تاريخيا القصيرة نسبيا إلى التخفيؼ مف كطأت
كبعد الحرب العالمية (،  1929، 1907، 1893، 1890، 1873، 1857، 1844)أزمات مالية عدة 

لمعالجة األزمة عف طريؽ التدخؿ الحككمي لنجدة االقتصاديات المريضة، ، (الثانية أيضا
، كربما أف !عية، كبالرغـ مف كؿ ذلؾ فقد استمرت األزمات بالحدكثباستخداـ سياسة مالية تكس

أحد األسباب الميمة ىك اإلصرار عمى إتباع سياسة مالية يعتقد بأنيا تكسعية، في حيف يفترض 
حدكث تغيير حقيقي في السياسات عند حدكث األزمات، كبدال مف استقاء الحمكؿ مف األفكار 

ككف الحمكؿ مبنية عمى أفكار جديدة كسياسات بديمة، إف المطركحة آنذاؾ فإنو يفضؿ أف ت
النظاـ االئتماني األمريكي القائـ مريض، كاآلف حاف الكقت المناسب لتغيير طريقة عممو كليس 
 ترقيعو، كذلؾ باستخداـ سياسات جديدة بدال مف سياسات استعممت في الماضي كلـ تغير شيئا.

 ىكف العقارية األمريكية *أسباب نشكء األزمة المالية * أزمة الر  .1
تناكلت عد دراسات أسباب نشكء األزمة، كلكف عمى العمـك كانت تنقصيا نكع مف التخصص، 

، حيث أف Taylor  ،Liebowitzكلعا أىـ دراستيف لعزمة كالتي سكؼ نتطرؽ ليما: دراسة 
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األكلى عف كؿ كاحد فييما يفسر األزمة حسب المنظكر الذم يراه صحيحا، حيث تتكمـ الدراسة 
 سياسة الحككمة األمريكية في سكؽ العقارات بالذات، كتتحدث الثانية عف السياسة النقدية.

 عالقة السياسة االقتصادية باألزمة -2
األزمة كما ىك معمـك كيتفؽ عميو الجميع حدثت في سكؽ العقار أكال ثـ استشرت لبقية     

تحدة األمريكية ليس شيئا جديدا، فقد حدث األسكاؽ، إف انصيار سكؽ العقار في الكاليات الم
كأف انصيرت أسكاؽ العقار سابقا في أمريكا كفي المممكة المتحدة في سبعينات القرف الماضي 

 كفي الياباف كفي ىكنج ككنج في تسعينات القرف الماضي، كلكف األسباب قد تككف مختمفة.
تحدة األمريكية في مطمع القرف الماضي لقد كانت نسبة األفراد المالكيف لمعقار في الكاليات الم

 أم بعد قرف كامؿ فقط. 2009في عاـ % 68كقد أصبحت  % 47
تتـ عمميات اإلقراض عادة بشكؿ دقيؽ لمغاية سكاء كاف في شكؽ العقار أك في أم سكؽ      

آخر، حيث يجب تقييـ إمكانية المقترض عمى سداد الديف، كقد أنشأت الحككمة األمريكية سكؽ 
، لغرض زيادة الممكية العقارية لمحدكدم الدخؿ، كذلؾ Subprimeعقارم ثانكم يسمى  رىف

  العقارم عف طريؽ التدخؿ الحككمي لتبسيط قكاعد اإلقراض
 التسمسؿ الزمني لمتدخؿ الحككمي في سكؽ العقار -3
سػكنية بدأ السكاف البيض مغادرة مراكز المدف كالعيش فػي أحيػاء  :بعد الحرب العالمية الثانية -

 Community، ليػػذا أصػػدرت الحككمػػة األمريكيػػة قػػانكف إعػػادة االسػػتثمار بعيػػدة خػػارج المدينػػة
Reinvestment Act, 1977 الذم يفرض عمى البنكؾ القياـ بأعماؿ مصرفية فػي منػاطؽ جغرافيػة

حصػريا لػذلؾ كاسعة تضـ مراكز المدف، كمنعيا مف ممارسة أعماليا في األحيػاء السػكنية لمبػيض 
 دكر الحككمة األمريكية في سكؽ العقار كبيرا جدا في سبعينات مف القرف الماضي. أصبح

تراكمػػت بيانػػات إحصػػائية كثيػػرة عػػف عمميػػات اإلقػػراض، كتعالػػت أصػػكات عديػػدة  1992عػػاـ  -
تطالػػب بتحميػػؿ كدراسػػة ىػػذه البيانػػات مػػف منطمػػؽ أف ىنػػاؾ تمييػػزا عنصػػريا فػػي عمميػػة اإلقػػراض، 

يػػدرالي فػػي بكسػػطف بدراسػػة كتحميػػؿ ىػػذه البيانػػات كاسػػتنتج أف األقميػػات كقػػاـ البنػػؾ االحتيػػاطي الف
 معرضة لمتمييز العنصرم مف قبؿ البنكؾ.

أنيمػػػا  Dayك  Liebowitzاسػػػتخدمت نتػػػائج ىػػػذه الكرقػػػة إلغػػػراض سياسػػػية  حيػػػث كػػػؿ مػػػف  -
صػػػعقا مػػػف كضػػػاعة نكعيػػػة التحميػػػؿ االقتصػػػادم فعنػػػدما قامػػػا بإزالػػػة المشػػػكالت المتعمقػػػة بقاعػػػدة 
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عادة التحميؿ االقتصادم كجدا بأف تأثير التمييز العنصػرم قػد اختفػى تمامػا ال بيانات اإلحصائية كا 
 مف النتيجة.

 : التطكرات التقنية كأسعار األسيـ( 1الشكؿ البياني رقـ )  -

 

 .23 مرجع سبؽ ذكره، ص، كشاح رزاؽالمصدر: 
الفيدرالي في ساف فرانسيسكك  يبدك مف خالؿ الشكؿ السابؽ كالمأخكذ مف البنؾ االحتياطي     
ستاند آند بكر ألسعار  S&P 500، التغيرات في مقياس ككالة التصنيؼ االئتماني 2008

األسيـ كتزامنا مع فترات التطكر التقني في الكاليات المتحدة األمريكية، حيث ارتفعت أسعار 
القطار  كالكيرباء كفي  األسيـ بعد كؿ تطكر تقني، فمثال في بداية القرف العشريف عندما انبثؽ

بدأت صناعة السيارات ثـ في خمسينيات القرف الماضي ظير التمفاز كرحالت  1920عاـ 
الفضاء ثـ ظيرت االنترنت، كؿ ىذه التطكرات التقنية أدت إلى استثمار ىائؿ أدل إلى تطكر 

عار الرىف كارتفاع في أسعار األسيـ ، كيعتبر االقتصادييف المشتقات المكرقة التي تدمج أس
 العقارم مع أصكؿ أخرل نكعا مف ىذه االبتكارات التقنية التي أدت إلى ارتفاع أسعار األسيـ.

، فبدأت مشكمة التخمي عف 2006كصمت أسعار األسيـ قيمتيا في الربع الثاني مف سنة 
ند العقارات في الربع الثالث مف العاـ نفسو، فبدأ التخمي عف رىنيـ العقارم مباشرة لمعقار ع

خالؿ  %1.4تكقؼ أسعار العقار عف الصعكد، حيث انخفضت أسعار العقارات االسمية بنسبة 
، % 43، كلكف نسبة التخمي عف الرىف العقارم قد ارتفعت، بنسبة 2006أشير في سنة  06

كيعتقد أف ىذه النسب العالية ليس ليا عالقة مباشرة بالرككد االقتصادم ألف االقتصاد لـ يكف 
 ساكم في تمؾ الفترة.في كضع مأ

في دراسة  Liebowitzآراء مختمفة في مسببات األزمة حسب ما جاء بو  -4     
 Taylor 2008لمبركفيسكر
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أف سبب األزمة في سكؽ العقار األمريكي يعكد إلى خطأ في السياسة  Taylorيقكؿ      
 –سياسة نقدية تكسعية  –النقدية 

بذب أك عدـ استقرار السياسة كتغييرىا بشكؿ مفاجئ بيف يكمف الخطأ في السياسة النقدية في تذ
فترة كأخرل، خالؿ مدة طكيمة استمرت عدة سنكات، ىنا رفع كخفض أسعار الفائدة بشكؿ مفاجئ 
كمتكرر، أف التغير في سعر الفائدة صعكدا كنزكال بشكؿ مفاجئ ليس أمرا سمميا، باإلضافة إلى 

كثيرا بشكؿ لـ يكف متكقعا أك مفيكما في الفترة مف  ذلؾ فقد لكحظ أف أسعار الفائدة انخفضت
، إف انخفاض الشديد في سعر الفائدة يعني طبعا سياسة 2004إلى منتصؼ عاـ  2000عاـ 

نقدية تكسعية، كىذا التكسع في النقد يؤدم في نياية المطاؼ إلى تضخـ نقدم  إما بشكؿ عاـ 
 .(1)منوفي أسكاؽ معينة كقد ناؿ سكؽ العقار نصيبا كبيرا 

 البنؾ االحتياطي الفيدرالي: -5
 benلننتقؿ اآلف إلى السياسات التي اتبعتيا الحككمة األمريكية لحؿ األزمة المالية، يؤكد )

bernanke ألقاه في مدرسة لندف لالقتصاد  2009يناير مف عاـ  13( في خطاب لو في
(london school of economics)  ؽ العقار الثانكم عمى أف المشكمة قد بدأت في سك

subprime أم انو يتفؽ مع اآلراء السابقة، ك أف ىذه المشكالت سببت خسائر مادية ،
جسيمة، ك لكنو يعتقد أف ما حدث في سكؽ العقار ىك جزء مف المشكمة ك ليس المشكمة كميا، 

، ك ىناؾ تقصير في liebowtizفيناؾ مشاكؿ تتعمؽ بتدىكر شركط اإلقراض كما قاؿ 
الرقابية ك الشركات الخاصة بتقييـ البنكؾ، ك ىناؾ تعقيدات كبيرة في  المؤسسات

ىي التكقؼ المفاجئ في االئتماف bernankeاالئتمانات...الخ، إف المشكمة التي يركز عمييا 
 الذم أدل إلى مشاكؿ مالية كبيرة. 

أىميا  بأف السياسة التكسعية النقدية الحالية مقركنة بمخاطر أيضاbernanakeيعترؼ    
ازدياد التضخـ النقدم، ىذه طبعا مسالة معركفة ك قديمة في النظرية النقدية، إذ أف ىناؾ 
مقايضة بيف إسعاؼ االقتصاد الذم يحتاج إلى كمية ىائمة مف النقد مثمما تحتاج ماكينة السيارة 

 إلى الزيت ك بيف التضخـ النقدم الذم ينجـ عنيا.
عالقة بككف البنؾ االحتياطي ىك المقرض األخير كىذا يعني تمؾ ىي السياسات ك أدكات ليا    

تكفير سيكلة نقدية في المدل القصير لممؤسسات المصرفية ك البنكؾ السمعة المالية الجيدة، ك 
ىذه ليست سياسة ذات مخاطر عالية، ك إنيا تخفض مف ما يسمى بالمخاطر المنيجية عف 
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ياطي سكؼ يكفر دعما ماديا مباشرا في حالة فقداف طريؽ تكفير الدعـ ك الثقة باف البنؾ االحت
ثقة المستثمريف بالقطاع التمكيمي، ك ىك ما سيغني القطاع عف بيع أصكلو بأسعار بخسة قد 
تسبب اضطرابا ماليا، ك ىناؾ أيضا أدكات تكفير سيكلة نقدية لممقترضيف ك المستثمريف مباشرة 

 .ك ليس لمبنكؾ
 مباشر كدكره في التنمية االقتصادية.ثانيا: االستثمار األجنبي ال 

تتسـ البيئة الدكلية الراىنة باحتداـ التنافس عمى رؤكس األمكاؿ األجنبية بيف مختمؼ الدكؿ      
المتقدمة ك الدكؿ النامية عمى حد سكاء، ك ذلؾ نتيجة لمدكر الياـ الذم يمعبو االستثمار األجنبي 

ع اإلنتاجية ك نقؿ التكنكلكجيا ك المساىمة في رفع في تكفير التمكيؿ المطمكب إلقامة المشاري
مستكيات المداخيؿ كالمعيشة ك خمؽ المزيد مف فرص العمؿ، كالتعزيز في قكاعد اإلنتاج 

 . كتحسيف الميارات ك الخبرات اإلدارية ك تحقيؽ ميزات تنافسية في مجاؿ التصدير كالتسكيؽ
 ماىية االستثمار األجنبي المباشر -1

 مف نكع" أنو عمى المباشر األجنبي : االستثمار(2) (FMI)  الدكلي النقد صندكؽ كيعرؼ    
 مصمحة عمى ما اقتصاد في مقيـ كياف حصكؿ ىدؼ يعكس الذم الدكلي  االستثمار أنكاع
 طكيمة عالقة كجكد المصمحة عمى ىذه كتنطكم اقتصاد آخر، في مقيمة مؤسسة في دائمة
 مف كبيرة بدرجة المباشر المستثمر إلى تمتع باإلضافة ؤسسة،كالم المباشر المستثمر بيف األجؿ
 المؤسسة. إدارة في النفكذ

  :المباشر األجنبي االستثمار قياـ دكافع -2
 كاف سكاء المباشرة االستثمارات األجنبية قياـ إلى تؤدم عديدة أسبابنا ىناؾ بأف القكؿ يمكف     
 االستثمار األجنبي بعممية لمقياـ الماؿ رأسل المصدرة الدكلة حفزت التي الدكافع مف ذلؾ

 أراضييا عمى االستثمارات ىذه أمثاؿ بقياـ ترغب التي المضيفة الدكلة جانب مف أك المباشر،
 كالتشجيعات، كيمكف شرحيا مف خالؿ الشكؿ التالي: الحكافز مف خالؿ

 ستثماراال مف المضيفة كالدكؿ األجنبي المستثمر مف كؿ : دكافع( 3الشكؿ رقـ ) 
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 العكلمة، ظؿ في الجنسيات متعددة لمشركات المباشرة االستثمارات عمى المترتبة اآلثار بعمكج، بمعيد  :المصدر
 .61 ص  ، 2002 أكتكبر الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة ، 03 رقـ العدد العمـك اإلنسانية، مجمة

 ارم إجراءات خمؽ مناخ استثم -3
 التدابير الخاصة باألكضاع السياسية كاالجتماعية كالثقافية:  3-1

حيث يراعى الجانب السياسي كقاعدة أساسية ألم استثمار مف خالؿ االستقرار السياسي      
يجاد قانكف مكحد لالستثمار يتسـ بالكضكح كالشفافية كالمساكاة، أما  كاستقرار السمطة السياسية كا 

االجتماعية كالثقافية فتتمثؿ في نمط المعيشة كمستكل التعميـ كنمط  فيما يخص األكضاع
االستيالؾ كأذكاؽ المستيمكيف، كلذلؾ كاف لزاما عمى الدكؿ المستضيفة تييأت الظركؼ 
االجتماعية كالثقافية بما يتماشى مع ثقافة المستثمر، كضركرة زيادة االىتماـ بالتدريب الميني 

كالتدابير االجتماعية تتمثؿ خصكصا في معدالت الفقر كمتكسط دخؿ  ،(3)لزيادة ميارة العمالػة
 الفرد كمعدالت البطالة كالتشغيؿ كمعدالت تتعمؽ بالصحة كالتعميـ. 

 التدابير الخاصة باألكضاع االقتصادية كالمالية:  3-2
جي، المحيط األنسب كالمالئـ لجذب االستثمارات ىك االقتصاد المنفتح عمى العالـ الخار      

حيت يتكفر عمى جميع التسييالت لممستثمر مف خالؿ إحداث ىياكؿ اقتصادية قادرة عمى 
استيعاب رؤكس األمكاؿ كتدعيـ الخكصصة االيجابية كتسييؿ اإلجراءات القانكنية بما يتكافؽ مع 
التحرير االقتصادم كتنشيط النظاـ البنكي الذم يعد مف المبنات األساسية لالنفتاح كتفعيؿ 

 كاؽ المالية باعتبارىا قناة لعبكر رؤؤس األمكاؿ كتعزيز الرقابة األس
 التدابير الخاصة بالعكامؿ المالية كالضريبية: 3-3

 الخطر

اٌة حم الربح

 البٌئة

النمو االقتصادي 

 واالجتماعً

 خطر

 الصرف

خطر 

 سٌاسً

 العائد

المسؤولٌة 

 االجتماعٌة

التكلفة االجتماعٌة 

 واالقتصادٌة

المنفعة 

 االقتصادٌة

الدول  ركةالش

 المضٌفة
االستثمار 

 االجنبً المباشر
االستثمار 

 االجنبً المباشر
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 :(4)يجب تكفير بعض الحكافز الضريبية كالمالية كالتي يمكف تمخيصيا فيمنا يمي     
 التخفيضات الضريبية لفترات معينة كاإلعفاء الضريبي عند بداية المشركع؛ -
تكفير القركض بمعدالت تفضيمية كضماف التعكيض كتسييؿ عمميات التحكيؿ كترؾ  -

 عممية التسعير بقكل العرض كالطمب؛
 تشجيع مناطؽ التجارة الحرة مف إعفاءات جمركية كرسكمات االستيراد. -

 آثار االستثمار األجنبي المباشر عمى النمك االقتصادم كالتنمية المستدامة -4
 طبيعة حكؿ رئيسي إشكاؿ إلى يقكد مرة كؿ في كاف التنمكم المفيكـ طكرت حكؿ النقاش     
 استخداـ إلى األخر البعض االقتصادية، كيميؿ كالتنمية االقتصادم النمك بيف مفيكمي العالقة
 التنمية مصطمح يستخدـ حيف في المتقدمة اقتصاديا، الدكؿ بشأف االقتصادم النمك مصطمح

 تقدما. ؿاألق الدكؿ عمى االقتصادية
 أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمك االقتصادم  4-1

إف االستثمارات األجنبية المباشرة مف شأنيا زيادة قيمة اإلنتاج الكمي كمنو رفع معدالت      
 المباشر األجنبي االستثمار في الزيادة أف النمك االقتصادم عمى المدل الطكيؿ كالقصير حيث

 الخاـ المحمي الناتج نمك في معدؿ زيادة إلى تؤدم %1 ب اإلجمالي حميالم الناتج إلى نسبة
 (Wacziarg) لكاكزيارؾ  بالنسبة أما .% 0.8 ب تقدر المضيفة الدكلة مستكل عمى لمفرد
 في % 01 ب تقدر لزيادة المقابمة الفردم الخاـ المحمي الناتج نمك معدؿ في الزيادة نسبة فاف

 .(4) 0.4 %ك % 0.3 بيف الخاـ تتراكح الداخمي الناتج إلى لمباشرةا األجنبية نسبة استثمارات
 أثر االستثمار األجنبي المباشر في نقؿ التكنكلكجيا كتدكيؿ مشاريع البحث  4-1-1

تمعب الشركات متعددة الجنسيات دكرا ىاما في نقؿ التكنكلكجيا بالنسبة لمدكؿ المضيفة،      
نكلكجيات كالمعارؼ مف أجؿ تعظيـ أرباحيا في إطار حيث تحتفظ ىذه الشركات بأحدث التك
 الفرصة كتترصد المحمية الشركات تتييأ النامية الدكؿ المنافسة مع المؤسسات المحمية، كفي

 ككذا الجنسيات متعددة الشركات كتقميد ممارسات مراقبة خالؿ مف اإلنتاجية مساراتيا لتحسيف
 كسيمة التعمـ بالمراقبة( كىناؾ بالتفاعؿ، )التعمـ رالمباش االحتكاؾ تشمؿ التي الشراكة مشاريع
 الميارات جممة في كالمتمثمة االستعماؿ طريؽ عف التعمـ كىي التكنكلكجيا لنشر أخرل

 .(5)المنعكسة
 .أثر االستثمار  األجنبي المباشر عمى األجكر 4-1-2
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ؿ النامية خالؿ الفترة إف االستثمارات األجنبية المباشرة ترفع مف مستكل األجكر في الدك      
بعد دخكؿ االستثمارات األجنبية المباشرة،   20% ك  10%القصير كتتراكح ىذه الزيادة ما بيف   

 تكفير إما النامية الدكؿ إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفؽ نتائج مف أف القكؿ يمكف كبذلؾ
 لمعماؿ األجكر ؼسق زيادة أك البطالة، نسب تخفيض إلى مما سيؤدم جديدة شغؿ فرص

 عف سينتج الحالتيف كمتا كفي الطرؼ األجنبي،  إلى ممكيتيا نقؿ تـ التي الشركة في األصمييف
 المعيشي لمعماؿ. المستكل تحسيف ذلؾ
 .البشرية المكارد عمى المباشر األجنبي االستثمار أثر 4-1-3
 غير بطريقة البشرم اؿالم رأس عمى المباشر األجنبي االستثمار يفرزه الذم األثر يتجمى   

 بالشركات المحمية العمالة احتكاؾ بفعؿ المكتسبة كالخبرة لمتعمـ إما نتيجة ينشأ انو حيث مباشرة
 ىذه عمى كقيكد المضيفة الدكؿ حككمات التي تسنيا لمتشريعات نتيجة أك الجنسيات، متعددة

 المحمي، كبالنظر شرمالماؿ الب رأس تأىيؿ مجاؿ في منيا استفادة أقصى تضمف حتى الشركات
 عمى النامية الدكؿ حككمات تسير التي كالسياسات البرامج التدابير، اإلجراءات، جممة إلى

 أىميا مف أف نجد المباشر األجنبي لالستثمار مستقطب استثمارم مناخ خمؽ مف اجؿ تكفيرىا
 لمياديفا كؿ في لممستجدات مستكعب مثقؼ مجتمع كذلؾ بيدؼ خمؽ التعميـ، في االستثمار
 األجنبية لالستثمارات الجاذب تعظيـ الحافز شانو مف ما كىك مستكياتو بكؿ الشغؿ لعالـ كمؤىؿ
 .(6)المباشر األجنبي لالستثمار ايجابي تأثير ذاتو حد في كىذا المباشرة

 أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى االستثمار المحمي 4-1-4
 الجنسيات نتيجة متعددة الشركات بو كتتميز تمارسو لذما المرتفع اإلنتاجية معدؿ عف ينجـ    

 منيا: ايجابيات عدة مف المحمية الشركات استفادة النامية االقتصاديات مستكل عمى الستقرارىا
 تطبقيا التي كاإلدارية اإلنتاجية الممارسات تبني خالؿ مف المحمية الشركات إنتاجية تحسف -

 متعددة الجنسيات؛ الشركات
 المعارؼ انتقاؿ يكفؿ المحمية الشركات إلى الجنسيات متعددة الشركات مف لعماؿا انتقاؿ  -

 المحمية؛ الشركات مستكل عمى الناشطيف العماؿ الحديثة إلى كاإلدارية العممية
 احتراـ أساس عمى معيـ التعامؿ عند المحمييف مكردييا عمى الجنسيات متعددة الشركات تؤثر  -

 الخدمات كنكعية المكردة السمع جكدة مف يحسف مما الكسيطية السمع المطبقة عمى الجكدة معايير
 المقدمة.
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 .المستدامة الزراعية كالتنمية الغذائي األمف تحقيؽ في المباشر األجنبي االستثمار دكر 4-1-5
 مف ىذا النكع يصبح المباشرة األجنبية االستثمارات تشيده الذم الباىر االزدىار في ظؿ
 الدكؿ إلييا تصبك التي التنمكية األىداؼ معظـ تحقيؽ تكفؿ التي الفعالة ةاألدا االستثمارات

 االستثمارات إلى الحاجة أمس في النامية الدكؿ كأف خصكصا القطاع الزراعي في النامية
 .احتياجاتيا التمكيمية لسد كالمحمية األجنبية كالخاصة العامة

 3 قيمتو ما إلى لتصؿ الزراعي لمقطاع المكجية المباشرة األجنبية االستثمارات كتضاعفت  
 الناشئة االقتصاديات حاجة ضغط تحت 2007 ك 1990 بيف في الفترة سنكيا دكالر مميار
 الكقكد عمى الطمب ارتفاع الغذائية، الستيراد المكاد المتزايدة العالية السكانية الكثافة ذات

 النامية. لدكؿا في كالمياه الطبيعية كالمكارد األراضي كاستنزاؼ الحيكم
 .المباشر األجنبي كاالستثمار الزراعة بيف التفاعؿ أكجو :( 4الشكؿ رقـ ) 

 

 
 

 المصدر: مف إعداد الباحثيف

 مزاٌا االستثمار األجنبً المباشر على

القطاع الزراعً: التموٌل، التشغٌل، 

التأهٌل، التكوٌن، زٌادة اإلنتاجٌة، 

 المنافسة

الطلب على المنتجات 

 الزراعٌة
تحسٌن القدرة على 

 الوصول لألسواق 
الطلب على المنتجات الزراعٌة 

 وغٌر زراعٌة

زٌادة العمالة فً 

الزراعة واالقتصاد 

الرٌفً غٌر الزراعً 

 وتعزٌز المهارات

عزٌز قدرة أصحاب الملكٌات ت

الصغٌرة على المنافسة 

 وتسهٌل الدخول إلى األسواق

تحسٌن سبل الرزق من 

خالل الزراعة، األمن 

 الغذائً

التحول إلى اقتصاد 

 السوق

 

التحول إلى 

 اقتصاد السوق

التنمٌة 

االقتصادٌة، 

العدالة 

االجتماعٌة، 

 حماٌة البٌئة

األثر على 

 الدخل

األثر على 

 خلالد
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ثالثا: انعكاسات األزمة المالية العالمية عمى حجـ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في 
 دكؿ شماؿ إفريقيا

اديات دكؿ شماؿ إفريقيا إلى األزمة المالية كما ترتب عنيا مف رككد في تعرضت اقتص    
اقتصاديات غالبية الدكؿ المتقدمة، كلقد تباينت القنكات الرئيسية التي امتدت مف خالليا إلى دكؿ 

 شماؿ إفريقيا كذلؾ بحسب طبيعة اقتصادياتيا كدرجة انفتاحيا كارتباطيا باالقتصاد العالمي.
المالية العالمية عمى حجـ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في دكؿ تأثير األزمة  .1

 :2013 -1995شماؿ إفريقيا لمفترة 
تباينت تأثيرات األزمة المالية العالمية عمى حجـ تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة القتصاديات      

رتباطيا تجاريا بمنطقة اليكرك تحديدا، دكؿ شماؿ إفريقيا تبعا لحجـ اندماجيا في االقتصاد العالمي، كا
كترتكز االستثمارات في تكنس كالمغرب عمى مجاؿ قطاع الخدمات المكارد األكلية، مقابؿ تركزىا عمى 

، إلى تدفقات االستثمار األجنبي ( 03)مجاؿ المحركقات في كؿ مف الجزائر كليبيا، كيشير الجدكؿ رقـ 
عرفت ارتفاعا تدريجيا في حجـ  ، حيث2013- 1995 المباشر عمى دكؿ شماؿ إفريقيا لمفترة

، في كؿ دكؿ شماؿ أفريقيا لتصؿ في سنة األزمة إلى انخفاض في 1995االستثمارات بداية مف سنة 
مميكف دكالر، لتنخفض بعد األزمة في سنة  2758.6حيث كانت حجـ االستثمارات في سنة األزمة  تكنس

، 2012أ بذلؾ محطة مف االنخفاضات المستمرة لغاية سنة مميكف دكالر، كتبد 1687.8لتصؿ   2009
، أما في المغرب فقد بمغ االستثمار األجنبي  خالؿ سنة األزمة ما 2013كتعاكد االنخفاض في سنة 

مميكف دكالر معمنا عف بدأ سمسمة مف  1951.7مميكف دكالر، لينخفض بعدىا إلى 2487.1يقدر ب 
، أما في 2013مميكف دكالر سنة  3358.0د االرتفاع ليصؿ ليعاك  2011االنخفاضات إلى حد سنة 

مميكف دكالر كيحقؽ طفرة بعدـ تأثره باألزمة في السنة المالية  2593.0الجزائر فقد بمغ سنة األزمة 
 2010مميكف دكالر، كلكف دكاـ الحاؿ مف المحاؿ فقد تأثر نتيجة األزمة سنة  2746.4ليصؿ إلى 

مميكف  1691.1ليككف في حدكد  2013قى في حالة النزكؿ إلى غاية ، كيب2301.0ليصؿ إلى حدكد 
، سكاء 2008دكالر، كعند تحميمنا لتأثير األزمة عمى الجزائر نجد أف التدفقات الكاردة حققت زيادة عاـ 

بالنسبة لبيانات ميزاف المدفكعات أك بيانات المشاريع المرخص ليا، حيث حققت المشاريع المرخص ليا 
، كيرجع ذلؾ بصفة أساسية النتعاش القطاع العقارم بدرجة %516غير مسبكؽ ليا بما نسبة  قفة نكعية

مرة مقارنة بتدفقات القطاع  20ممحكظة لمغاية حيث تزايدت التدفقات التي اجتذبتيا القطاع ليذا العاـ 
ربعة ، إلى جانب تضاعؼ التدفقات التي اجتذبيا القطاع الصناعي بما يزيد عف أ2007ذاتو سنة 

 .2007أضعاؼ تدفقاتو سنة 



 أ. بيبي كليد
  غػالـ عبػد اهلل  د.

انعكاسات األزمة الماليػػة العالميػة عمى حجػـ تدفؽ االستثمارات األجنبيػة 
 2013 - 2000ي دكؿ شمػاؿ إفريقيػػػا لمفترة المباشػرة ف
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، بسبب دخكؿ مشاريع في 2009سنة  2746.4ثـ ارتفعت ارتفاعا طفيفا بعد ذلؾ لتصؿ     
مميكف دكالر  في  2301.0قطاع البتر ككيماكيات كتحمية المياه، ثـ انخفض بعد ذلؾ لتصؿ 

ألجانب خاصة منيـ ، بسب تداعيات األزمة المالية العالمية  كعدـ فيـ المستثمريف ا2010سنة 
العرب كالذيف كانكا يرغبكف في االستثمار ، حيث تراجعكا عف قراراتيـ بسبب القكانيف الجديدة 

، مف رأس ماؿ المشركع، %51لالستثمار المبنية عمى ضركرة امتالؾ المستثمر الجزائرم لنسبة 
اعتمدتو الجزائر كحؿ كعدـ فيـ بسيكلة التعديالت الجديدة التي أدخمت عمى قانكف المالية الذم 

لمكاجية األزمة المالية، إضافة إلى قياـ الحككمة الجزائرية بتجميد الصفقات القائمة، كمشكؿ 
 البيركقراطية كمعكقات االستثمار األجنبي المباشر . 

                2013- 1995: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عمى دكؿ شماؿ افريقيا لمفترة ( 01)الجدكؿ   
 الكحدة: مميكف دكالر

 
 

  المصدر: مف إعداد الباحثيف اعتمادا عمى:
، 2014إلػػى غايػػة  1995تقػػارير المنػػاخ االسػػتثمارم فػػي الػػدكؿ العربيػػة لمسػػنكات: مػػف  -

 المؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الصادرات، الككيت.



ػة العالميػة عمى حجػـ تدفؽ االستثمارات األجنبيػة انعكاسات األزمة الماليػ
 2013 - 2000المباشػرة في دكؿ شمػاؿ إفريقيػػػا لمفترة 

 أ. بيبي كليد
  غػالـ عبػد اهلل  د.
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- Source: World Investment Report 2014 (UNCTAD) 

 ة المالية العالمية ميزاف المدفكعات:تأثير األزم .1
 تأثر ميزاف المدفكعات لدكؿ شماؿ إفريقيا كىك ما يظير جميا مف خالؿ الجدكؿ التالي:

 2013 -2001: تأثير األزمة المالية عمى ميزاف المدفكعات لدكؿ شماؿ إفريقيا لمفترة ( 02)الجدكؿ 
 الكحدة:مميكف دكالر

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

 الجزائر 919,92 12322,4 17680,4 12308,2 434 33954,3 30353,6 28923 21180 11116 8808 4359 7060

 ليبيا - 23836,3 3192,4 16800,7 9380,6 35701,7 28510,3 22170 14945 4616 3402 694 3332

1611 1477 1581,78 970 1040,57 1411,23 -122,04 -
4528,48 

-
4971,33 
 
 

-
3925,17 

-
7999,61 

-
9571,27 

-
7814,56 

 المغرب

-840 -746 -730,48 -442 -299,28 -619,37 -916,92 -
1711,25 

-
1233,75 

-
2104,44 

-
3385,75 

-
3721,38 

-
3970,04 

 تكنس

 المصدر: مف إعداد الباحثيف اعتمادا عمى:
، 2014إلػػى غايػػة  2001لمسػػنكات: مػػف  تقػػارير المنػػاخ االسػػتثمارم فػػي الػػدكؿ العربيػػة -

 المؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الصادرات، الككيت.
- Source: World Investment Report 2014 (UNCTAD) 

 تأثير األزمة عمى الناتج المحمي اإلجمالي:
لعالمية باألزمة المالية ا 2009-2008تأثر أداء اقتصاديات دكؿ شماؿ إفريقيا خالؿ سنة      

تراجع في قيمة النمك الحقيقي لمناتج المحمي  05كتداعياتيا، حيث يطير مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
 171518.4اإلجمالي فالجزائر مثال  كانت تبمغ قيمة الناتج المحمي سنة األزمة ما يقارب 

دكالر، كذلؾ نتيجة لتداعيات األزمة المالية ككذلؾ  137745.3دكالر، لتنخفض بعدىا إلى
، 2009دكالر سنة  68838.15دكالر إلى  95326.56النسبة لميبيا حيث انخفضت مف ب

، 2009دكالر سنة  43455.78دكالر إلى  44855.03كنفس الحاؿ لتكنس انخفض مف 
كيعكد سبب ذلؾ كمو نقص االستثمار األجنبي المباشر في دكؿ شماؿ إفريقيا نتيجة عزكؼ 

ه الدكؿ ، ككدؾ السبب اآلخر ىك نقص االستثمار المستثمريف عف استثمار أمكاليـ في ىذ
 الخاص. 

 كىذا ما يعكسو الجدكؿ التالي:



 أ. بيبي كليد
  غػالـ عبػد اهلل  د.

انعكاسات األزمة الماليػػة العالميػة عمى حجػـ تدفؽ االستثمارات األجنبيػة 
 2013 - 2000ي دكؿ شمػاؿ إفريقيػػػا لمفترة المباشػرة ف
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(الدكالر األمريكي)2013 -2002: الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي لمفترة ( 03)الجدكؿ   
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

 الجزائر 210055,3 207021 198538,9 161783,2 137745,3 171518,4 135174,5 117209,1 103198,2 85332,52 67863,85 56760,36

 ليبيا 96877,67 95801,8 40587,26 80942,42 68838,15 95326,56 62668,06 55076,73 45451,48 33292,75 26235,92 21912,65

 المغرب 104200,2 95991,61 99211,39 90770,67 90907,27 88879,24 75223,26 65640,22 59523,8 56947,91 49822,63 40417,64

 تكنس 47400,61 45131,62 45980,46 44320,84 43455,76 44855,03 38909,9 34376,64 32272,18 31183,95 27454,01 23141,73

 

 المصدر: مف إعداد الباحثيف اعتمادا عمى:
 .2014إلى غاية  2002ات: مف تقارير المناخ االستثمارم في الدكؿ العربية لمسنك  -

- Source: World Investment Report 2014 (UNCTAD) 
 . تأثير األزمة المالية العالمية عمى التضخـ:5

تأثرت كذلؾ اقتصاديات دكؿ شماؿ إفريقيا مف األزمة مف خالؿ التأثر في حجـ التضخـ حيث   
 . 06ير مف خالؿ الجدكؿ رقـ ىناؾ ارتفاع ممحكظ في حجـ التضخـ نتيجة لعزمة كىذا ما يظ

 2012 -1999: تطكر معدؿ التضخـ لدكؿ شماؿ إفريقيا لمفترة ( 04)الجدكؿ 
 (%)المؤشر سعر االستيالؾ 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 الجزائر 8,89459 4,52176 3,91304 5,73433 4,86299 3,67383 2,31 1,38 3,96 4,27 1,42 4,22 0,34 2,65

2,65 -2,9 -
8,81 

-
9,80 

-
 ليبيا .. .. 2,46004 2,4599 10,3607 6,25099 1,46 2,65 2,2- 2,19

 المغرب 1,27874 0,92236 0,987355 0,994826 3,70732 2,04209 3,28 0,98 1,49 1,17 2,80 0,62 1,894 0,68

 تكنس 5,50435 3,6087 4,41627 3,52481 4,9207 3,41655 4,5 2,02 3,63 2,71 2,72 1,2 2,962 2,69

 المصدر: مف إعداد الباحثيف اعتمادا عمى:
 .2014إلى غاية  1999تقارير المناخ االستثمارم في الدكؿ العربية لمسنكات: مف  -

- Source: World Investment Report 2013 (UNCTAD) 
 العامميف بالخارج . تأثير األزمة المالية العالمية عمى تحكيالت6
لقد كاف لعزمة المالية العالمية، تأثيرا كاضحا عمى حجـ التحكيالت الخاصة بالعامميف مف    

دكؿ شماؿ إفريقيا في الخارج كقد أدت إلى تقميص حجـ التدفقات المالية المحكلة إلى دكليـ 
اليكرك، انعكس ىذا األصمية كخاصة مف اسبانيا كايطاليا كفرنسا كالتي شيدت تصاعد حدة أزمة 



ػة العالميػة عمى حجػـ تدفؽ االستثمارات األجنبيػة انعكاسات األزمة الماليػ
 2013 - 2000المباشػرة في دكؿ شمػاؿ إفريقيػػػا لمفترة 

 أ. بيبي كليد
  غػالـ عبػد اهلل  د.
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بالسمب عمى العامميف مف شماؿ إفريقيا في منطقة اليكرك نتيجة خطط التحسف التي انتيجتيا 
دكؿ اليكرك، حيث نجد مثال أف تحكيالت الجزائرييف تأثرت بعد األزمة مباشرة إذ لـ تحافظ عمى 

يا تراجعت في ألؼ دكالر، كلكن2202كتيرة التصاعد حتى بعد األزمة حيث بمغت سنة األزمة 
دكالر، كتعمف بذلؾ بداية نزكليا إلى غاية  2058.691لتأثرىا بحدة األزمة لتبمغ  2009سنة 
دكالر، كىذا راجع خصكصا إلى سياسة الدكؿ األكركبية  1834.078حيث بمغت  2012سنة 

خاصة فرنسا لككنيا تحتكم عمى أغمبية الجالية الجزائرية التي تعتمد عمى سياسة التقشؼ 
قميص الكظائؼ كزيادة الضرائب، أما في تكنس فقد عرفت تراجعا طفيفا بعد األزمة حيث كت

، كلكنيا 2009دكالر سنة  1964,489لتنزؿ إلى  2008دكالر سنة 1976,964انخفضت مف
، أما المغرب فقد تأثر كذلؾ بحدة 2012دكالر سنة  2198,148تعاكد الصعكد حتى تبمغ قيمة 
دكالر بعدما  6269.542،أم بعيد األزمة 2009التحكيالت سنة األزمة  حيث بمغت قيمة 

حيث  2012دكالر، كتبقى متذبذبة حتى غاية سنة  6895.373تبمغ  2008كانت في سنة 
 مميكف دكالر، كىذا ما يبرزه الجدكؿ التالي : 6893,783بمغت 

كالر ** ألؼ د  2012 -2002: تطكر قيمة تحكيالت العامميف في الفترة ( 07)الجدكؿ   
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 الجزائر 1843,078 1942,212 2044,434 2058,691 2202 2120 1610 2060 2460 1750 1070

 ليبيا .. - - - - - 16 15 10 8 7

 المغرب 6893,783 7256,318 6422,543 6269,542 6895,373 6730,472 5451,371 4589,542 4220,836 3613,917 2877,153

 تكنس 2198,148 2004,499 2063,295 1964,489 1976,964 1715,757 1510,039 1392,673 1431,351 1250,254 1070,313

تقارير المناخ االستثمارم في الدكؿ العربية المصدر: مف إعداد الباحثيف اعتمادا عمى:  
 2014إلى غاية  2002لمسنكات: مف 
.Source: World Investment Report 2013 (UNCTAD): 

 . تأثير األزمة المالية العالمية عمى البطالة7
ف اختمفت حدتيا مف بمد آلخر حسب  تعتبر األزمة عامال أساسيا في سكؽ العمؿ كالتكظيؼ، كا 
طبيعة االقتصاد المتكاجد فييا، إال أنيا تؤثر سمبا في حجـ العمالة، حيث نجد في تكنس أف 

لبطالة بيف الشباب ككنو يعد الشريحة الكبرل في المجتمع كالمنتجة في آف كاحد، قد نسبة ا
، كيعكد ذلؾ (8)%18.9ببمكغيا نسبة  2011ارتفعت بعد األزمة ككاصمت ارتفاعيا حتى سنة 



 أ. بيبي كليد
  غػالـ عبػد اهلل  د.

انعكاسات األزمة الماليػػة العالميػة عمى حجػـ تدفؽ االستثمارات األجنبيػة 
 2013 - 2000ي دكؿ شمػاؿ إفريقيػػػا لمفترة المباشػرة ف
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لعدة أسباب منيا التأثر باألزمة المالية ، كقمة المشاريع اإلنمائية ككذلؾ إلى عزكؼ المستثمريف 
عمى االستثمار بتكنس إما بسبب األزمة أك بسب المناخ االستثمارم خاصة في ظؿ األجانب 

ثكرتيـ، أما الجزائر فعكس ذلؾ فيي في تراجع مستر غير متأثرة باألزمة كيعدك ذلؾ إلى طبيعة 
اقتصادىا الريعي كالذم ال يتأثر إال بتأثر أسعار النفط في العالـ، فقد انخفضت مف نسبة 

، كىذا راجع كذلؾ إلى المشاريع التي تقـك 2011سنة  % 9.8لتصؿ  ،2009سنة  10.2%
بيا خاصة في تدعيـ تشغيؿ الشاب مف مشاريع الككالة الكطنية لتدعيـ تشغيؿ الشباب أك 

سنة  % 9.1، أما في المغرب فقد كانت إلى حد بعيد مستقرة حيث تباينت بيف CNACمشاريع 
سياسة المغرب االنفتاحية كالتي تيدؼ إلى كىذا نتيجة ل 2011سنة % 9.2أ لتصؿ 2009

 :(9)جمب المستثمر كتنكيع صادراتيا، كىك ما يعكسو الجدكؿ التالي
 (%)2011-2009: معدالت البطالة في دكؿ شماؿ إفريقيا لمفترة ( 05)الجدكؿ 

 المصدر:مف إعداد الباحثيف بناءا عمى معطيات إحصائيات مأخكذة مف:

 
 .2012لتشغيؿ كالبطالة في الدكؿ العربية، التقرير العربي الثالث، مصر منظمة العمؿ العربية، ا  -

 :، تباينات حادة كفرص مكاتية، متاحة عمى2013مركز الجزيرة لمدراسات، تقارير االقتصاد العربي،  -
http://studies.aljazeera.net                 / www.alabor.org 

 لمدكؿ االقتصادم النمك كدعـ مساندة في دكرا ىاما المباشر األجنبي االستثمار يمعب   الخاتمة: 
 البحكث لبرامج دعـ الحديثة، لمتكنكلكجيا نقؿ كتنظيمية، خبرات إدارية مف يكفره بما المضيفة
 االستثمار التصديرية كيكفر لمقدرة المحمية كتعزيز منافسةكال لالستثمار تحفيز المحمية، كالتطكير
 خصكصا المضيفة لمدكؿ النسبية الميزة ذات القطاعات لنمك المناسب اإلطار المباشر األجنبي
 نحكىا االستثمارات ىذه لتكجو اقتصادم كمحفز القطاعات ىذه ربحية ارتفاع شرط تكفر في حالة

http://studies.aljazeera.net/
http://studies.aljazeera.net/
http://www.alabor.org/
http://www.alabor.org/


ػة العالميػة عمى حجػـ تدفؽ االستثمارات األجنبيػة انعكاسات األزمة الماليػ
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 ما خصكصا االجتماعي الجانب عمى المباشر األجنبي الستثمارل االيجابية التحفيزات تتنامى    
 العمالة ككفاءة قدرات كتأىيؿ تطكير األجكر، مستكل تحسيف القدرات التشغيمية، برفع تعمؽ

 الخصائص أىـ إحدل كىي العمالة، كثيفة االستثمارات إلى قطاعات ىذه تكجو حالة في المحمية
 النامية. لمدكؿ الديمكغرافية

أثر االستثمار األجنبي المباشر باألزمات المالية كىك ما ظير جميا مف خالؿ دراستنا كيت   
لمدل تأثير األزمة عمى حجـ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عمى دكؿ شماؿ إفريقيا كالذم 

 التالية:   النتائجاستخمصنا منو 
لغة كىي السبب في تغيير تعتبر أزمة الكساد العالمي أكؿ أزمة مالية عالمية ذات آثار با -

 الييكؿ المالي لمنظاـ المالي العالمي.
 . Fannie Maeأزمة الرىكف العقارية بدأت في عيد ركزفمت بإنشائو لشرؾ   -
كبذلؾ تككف الشركتاف محتكرتاف Fannie Maeإنشاء شركة فريدم ماؾ  لتككف المنافس ؿ  -

 .1970 لمسكؽ الرىف العقارم في أمريكا بتزكية مف الككنغرس في 
 تعميؽ جذكر األزمة بعد قرار نيكسكف فصؿ العالقة بيف الذىب كالدكالر .  -
صدرت األزمة األمريكية عف طريؽ الدكالر كعف طريؽ المشتقات المالية  ككذلؾ عف    -

 طريؽ التجارة الدكلية لكؿ مف أكركبا كالياباف.
ب أمريكا بإفالس كبرل كانت نتائج األزمة أثر كبير عمى اقتصاديات الدكؿ المتقدمة بدأ  -

 بنككيا كلجكئيا لالستدانة.
تكصمنا مف خالؿ دراستنا بأف البنؾ الفيدرالي كاف لو اليد الخفية في أزمة الكساد العالمي عف  -

إتباعو سياسة نقدية انكماشية خالفا لعىداؼ التي أسس مف أجميا، كىي تكفير السيكلة طريؽ 
قاـ بزيادة سعر الفائدة عمى القركض لمبنكؾ التجارية، الكافية لتحقيؽ االستقرار المالي، حيث 

كىك ما كاف السبب في حدكث الرككد االقتصادم ألف أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سمبا عمى 
 االستثمار الخاص.

 % 47نسبة األفراد المالكيف لمعقار في الكاليات المتحػدة األمريكيػة فػي مطمػع القػرف الماضػي  -
 أم بعد قرف كامؿ فقط. 2009ـ في عا % 68كقد أصبحت 

 لـ ترتفع نسبة ممكية العقار في أمريكا إال بتدخؿ مف الحككمة األمريكية في سكؽ العقار. -



 أ. بيبي كليد
  غػالـ عبػد اهلل  د.

انعكاسات األزمة الماليػػة العالميػة عمى حجػـ تدفؽ االستثمارات األجنبيػة 
 2013 - 2000ي دكؿ شمػاؿ إفريقيػػػا لمفترة المباشػرة ف

 

 
 

 (المجلد األول-الثامنالعدد -االقتصادٌة والمالٌة )جامعة الوادي مجلة الدراسات

 

134 

مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ يطيػػر جميػػا أف السياسػػة األمريكيػػة فػػي سػػكؽ العقػػار كانػػت سياسػػة تدخميػػة  -
اس، إذا المسػألة ليسػػت مباشػرة فػي آليػة السػكؽ، رغػػـ ىػدفيا النبيػؿ السػاعي إلػى تػػكفير مسػاكف لمنػ

نمػػا العكػػس تمامػػا، لقػػد كػػاف مػػف  ، كمػػا يفيػػـ الكثيػػركفDeregulationمسػػألة تحريػػر األسػػكاؽ  كا 
األفضؿ لمحككمة إتباع سياسات تحفز عمى زيادة دخكؿ كاإلنتاجيػة كرفػع مسػتكل المعيشػة لػبعض 

 الفئات لتمكينيا مف شراء العقارات.
مػػػى دكؿ شػػػماؿ إفريقيػػػا مػػػف خػػػالؿ نقػػػص فػػػي حجػػػـ االسػػػتثمار تػػػأثير سػػػمبي لعزمػػػة الماليػػػة العالميػػػة ع -

األجنبػػػػي المباشػػػػر، تراجػػػػع التػػػػدفقات الماليػػػػة الخارجيػػػػة ، تحػػػػكيالت العػػػػامميف، ارتفػػػػاع معػػػػدالت التضػػػػخـ 
 ل.كالبطالة، تراجع في معدالت النمك، ككؿ ذلؾ نسب متفاكتة لكؿ اقتصاد عمى حد

المية تؤثر عمى الناتج المحمي اإلجمالي ككذلؾ استنتجنا مف خالؿ بحثنا أف األزمة المالية الع -
 تؤدم إلى زيادة معدالت التضخـ كالبطالة.

 التالية: التكصيات بعد عرض أىـ النتائج المستقاة مف البحث نطرح
يجػػب عمػػى دكؿ شػػماؿ إفريقيػػا فػػي إطػػار سياسػػتيا لجمػػب االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر أف تقػػـك بتييئػػة  -

، لككنيػا كانػت %،51،  49%، فمثال فػي الجزائػر إلغػاء أك تعػديؿ فػي نسػبية   المناخ االستثمارم المالئـ
عقبػػة فػػي عمميػػة جػػذب االسػػتثمار األجنبػػي كىػػذا منػػا رأينػػاه مػػف خػػالؿ تحميمنػػا لتػػدفقات االسػػتثمار األجنبػػي 
المباشػػر، كفيمػػا يخػػص تػػكنس كالمغػػرب  فعمييػػا تطػػكير قطػػاع السػػياحة كتطػػكير قطػػاع الخػػدمات كبػػالمكازاة 

غػراءات سػياحية اال قامة عالقات ثنائية سكاء مع المغرب أك الجزائر، كتقػديـ تحفيػزات كا  ىتماـ بالصناعة كا 
 بالنسبة لمدكؿ العربية ذات الثقافة المشتركة لتفعيؿ دكر السياحة فييا.

إقامػػػػة اتفاقيػػػػات ثنائيػػػػة بػػػػيف دكؿ شػػػػماؿ إفريقيػػػػا كمسػػػػاعدة بعضػػػػيا الػػػػبعض فيمػػػػا يخػػػػص المعمكمػػػػات  -
ككػػػذلؾ محاربػػػة االزدكاج الضػػػريبي، كلمػػػا ال تكػػػكيف قاعػػػدة الكتركنيػػػة خاصػػػة بػػػدكؿ شػػػماؿ كاإلحصػػػاءات، 

قامػػة أقطػػاب مشػػتركة فيمػػا يخػػص السػػياحة  إفريقيػػا يكػػكف كبنػػؾ معمكمػػات متػػاح لكػػؿ دكؿ شػػماؿ إفريقيػػا، كا 
 كالخػػدمات ككػػذلؾ أقطػػاب خاصػػة فػػي تمكيػػؿ البتػػركؿ كالغػػاز كلمػػا ال بأسػػعار رمزيػػة مقابػػؿ تػػكفير تحفيػػزات

 لمسكاح لمدكؿ النفطية.
عطائيػػا الفرصػػة الالزمػػة لمنيػػكض  - تشػػجيع المؤسسػػات الصػػغيرة كالمتكسػػطة فػػي دكؿ شػػماؿ إفريقيػػا، كا 

بحركة التنمية في كؿ المجاالت سكاء الصناعية في الػدكؿ النفطيػة أك الخدماتيػة فػي الػدكؿ السػياحية، مػع 
مػػف خػػالؿ المراقبػػة الدكريػػة لمدكلػػة عمػػى ىػػذه اإلىتمػػاـ بالنقػػائص التػػي يعرفيػػا كػػؿ مجػػاؿ، ككػػؿ ذلػػؾ يتػػأتى 

المؤسسات كتحفيزىػا ماديػا كاإلعفػاءات الضػريبة،  أك معنكيػا عػف طريػؽ إدخاليػا كشػريؾ لمدكلػة فػي حالػة 



ػة العالميػة عمى حجػـ تدفؽ االستثمارات األجنبيػة انعكاسات األزمة الماليػ
 2013 - 2000المباشػرة في دكؿ شمػاؿ إفريقيػػػا لمفترة 
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نجاحيػػا، ككضػػع بنػػؾ معمكمػػات ليػػذه المؤسسػػات عمػػى مسػػتكل دكؿ شػػماؿ إفريقيػػا لتمكػػيف تعمػػيـ المعمكمػػة 
 المباشر.كبدكرىا تقـك بجمب االستثمار األجنبي 

مف المعركؼ عمى دكؿ شماؿ إفريقيا كثرة اإلجراءات اإلدارية كالتي بدكرىا تعيػؽ المسػتثمر األجنبػي ،   -
 كليذا يجب عمى دكؿ شماؿ إفريقيا اختصار تمؾ اإلجراءات ككقتيا ككذلؾ تكمفتيا.

 الخبرات.محاربة الفساد المالي كالرشكة كالتيريب،  ككؿ ذلؾ يتأتى مف خالؿ تبادؿ المعمكمات ك  -
 اليكامش:

، فػإف كػؿ زيػادة فػي كميػة النقػكد  تػؤدم إلػى تكقػع ازديػاد التضػخـ النقػدم كالتػي تجعػؿ James Tobinحسػب  -1
 الناس تسرع إلى شراء األصكؿ الثابتة كالعقارات.
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 .251، ص 2005الجزائر،  الجامعية، المطبكعات
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 .14ص 
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